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HOE EEN LOKAAL MEDISCH FARMACEUTISCH OVERLEG 
ORGANISEREN?  

 

Om uw initiatief te ondersteunen en de organisatie  
hiervan te vergemakkelijken hebben wij een ruim  

aanbod aan diensten ter uwer beschikking :  

VOORWAARDEN 
 

U kunt financiële steun aanvragen van het RIZIV 
(2.500€) als u voldoet aan volgende voorwaarden :  
 

 Het thema van uw overleg moet een onderwerp zijn 
dat goedgekeurd is door het RIZIV binnen het kader 
van een ‘Kwaliteitsbevorderend programma’ met het 
bijhorende didactisch materiaal dat beschikbaar is op 
de website van het RIZIV (www.inami.fgov.be > Thema’s > 
Zorgkwaliteit > Geneesmiddelen > Medisch-farmaceutisch-

overleg > Goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s).  
 De thema’s die hier, naast bovengenoemde 

pakketten, momenteel onder vallen zijn :  
 Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie (NL, 

Dr. E. Van Leeuwen) 
 Multidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie 

(NL, Domus Medica) 
 Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van directe 

orale anticoagulantia (NL, KAVA) 
 Focus op enkele vaak voorkomende interacties in de klinische 

praktijk; hoe het risico voor de patiënt inperken? (NL, Escapo) 
 Een interdisciplinaire aanpak van polymedicatie bij ouderen 

(FR, SSMG/SSPF) 
 Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen 

(NL, KOVAG) 
 Transmuraal medicatiebeleid (NL, Dr. Apr. Van de Putte) 
 Optimalisatie van de behandeling en de zorg van de type 2 

diabetes patiënt door multidisciplinaire samenwerking (NL, 
KAVA) 

 Verbeteren van de therapietrouw van een patiënt onder een 
TNF-alfa-remmer door een betere samenwerking tussen 
huisarts en apotheker (NL, KAVA) 

 

 De aanvrager moet een team zijn bestaande uit een 
(huis)arts en een apotheker.  

 

 Er mag geen derde partij die (al dan niet direct) 
verbonden is met de farmaceutische industrie 
betrokken zijn bij het project. 

 

 Zowel een verslag van de bijeenkomst**, als een 
evaluatieverslag (bekomen na bevraging en/of na 
kwantitatieve dataverzameling via FarmaNet) dat een 
effect toont van de gemaakte afspraken en 
aanbevelingen, stuurt u op naar het RIZIV. 

 

Uitbetaling gebeurt vervolgens in schijven :  
 € 500 na aanvraag en administratieve goedkeuring 

ervan 
 € 500 bij keuze voor moderator  
 € 750 na indiening en goedkeuring van het verslag 

van de vergadering 
 € 750 na indiening van het evaluatieverslag dat een 

effect aantoont van de initieel geformuleerde 
aanbevelingen 

 
PRAKTISCH 
 

Om een lokaal MFO aan te vragen dient u :  
1. een document* te vervolledigen 
2. het te versturen per aangetekende brief naar het 

Secretariaat CEM - RIZIV - Dienst zorgkwaliteit - 
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel 

3. een elektronische versie te versturen naar MFO-
CMP@inami.fgov.be 

 

*Het document waarmee u een financiële vergoeding kan 
aanvragen, **Het voorbeeldverslag van een overleg en 
andere informatie is beschikbaar op de site van het RIZIV  
 > Thema’s > Zorgkwaliteit > Geneesmiddelen> Medische-
farmaceutisch overleg > Lokaal project) 

Dit materiaal kan u gratis downloaden van onze 
websites. Het bestaat uit de Handleiding voor het 
overleg in PDF-formaat©, ondersteunende 
PowerPointpresentaties© voor de thema’s waaruit de 
handleiding is opgebouwd, en meer uitleg over de 
methodiek. De beschikbare thema’s zijn :  
 Bereikbaarheid en communicatie; afspraken over het 

voorschrift; VOS en substitutie 
 Zorgtrajecten 
 Misbruik en verslaving 
 Magistrale bereidingen  

 Wachtdienstregeling 

 
Om deze hulpmiddelen te downloaden en ander 
bestaand materiaal te ontdekken :  
 UPB-AVB : https://upb-avb.be > beroepsontwikkeling > 

dossiers > dossiers/medisch-farmaceutisch-overleg 
 Huis voor Gezondheid : www.huisvoorgezondheid.be 

> samenwerking > apotheker-huisarts  
 RML-B : www.rmlb.be > rencontre > concertation > 

entre médecins généralistes et pharmaciens  

» FINANCIELE STEUN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MFO-PROJECT (RIZIV)  

» VORMINGSPAKKET 

http://www.inami.fgov.be
mailto:MFO-CMP@inami.fgov.be
mailto:MFO-CMP@inami.fgov.be
https://upb-avb.be
http://www.huisvoorgezondheid.be
http://www.rmlb.be
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Als u ondersteuning vraagt bij ons, nemen wij deze 
organisatorische taken op ons :  

» INHOUD: Voorbereiding didactisch materiaal. U kiest 
een of meerdere thema’s die u tijdens het overleg 
wenst te behandelen : 
 Bereikbaarheid en communicatie, het voorschrift, 

VOS en substitutie (Tweetalig, RML-B/UPB-AVB/HvG - 
Cf. vormingspakket)** 
 Wachtdienstregeling (Tweetalig, RML-B/UPB-AVB/

HvG - Cf. vormingspakket) 
 Zorgtrajecten (Tweetalig, RML-B/UPB-AVB/HvG - Cf. 

vormingspakket)** 
 Misbruik en verslaving (Tweetalig, RML-B/UPB-AVB/

HvG - Cf. vormingspakket)** 
 Magistrale bereidingen (Tweetalig, RML-B/UPB-AVB/

HvG - Cf. vormingspakket)** 
 Medicatienazicht bij risicopatiënten met 

polyfarmacie (NL, Dr. E. Van Leeuwen)** 
 Multidisciplinaire aanpak bij Chronische 

Nierinsufficiëntie (NL, Domus Medica)** 
 Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van 

directe orale anticoagulantia (NL, KAVA)** 
 Focus op enkele vaak voorkomende interacties in de 

klinische praktijk; hoe het risico voor de patiënt 
inperken? (NL, Escapo)** 
 Een interdisciplinaire aanpak van polymedicatie bij 

ouderen (Fr, SSMG/SSPF)**  
 Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en 

vallen (NL, KOVAG)**  
 Transmuraal medicatiebeleid (NL, Dr. Apr. Van de 

Putte)**  
 Optimalisatie van de behandeling en de zorg van de 

type 2 diabetes patiënt door multidisciplinaire 
samenwerking (NL, KAVA)**  
 Verbeteren van de therapietrouw van een patiënt 

onder een TNF-alfa-remmer door een betere 
samenwerking tussen huisarts en apotheker (NL, 
KAVA)**  

 

» UITNODIGING : Uitnodigingen voorbereiden, 
apothekers en huisartsen in uw regio identificeren, 
inschrijvingen beheren. De verspreiding van de 
uitnodigingen wordt overgelaten aan de goede 
zorgen van de aanvrager.  

» LOGISTIEK : Ondersteuning bij het zoeken van een 
zaal, catering, technisch materiaal. Indien er geen 
financiering is door het RIZIV, is het financiële aspect 
hiervan ten laste van de aanvrager. Bij financiering is 
dit een gedeelde kost, mits de zaal voldoet aan onze 
vereisten  

 

» ACCREDITATIE : Beheer van de aanvragen tot 
accreditering voor artsen en apothekers.  

» IN GOEDE BANEN LEIDEN VAN HET OVERLEG EN 
MODEREREN : Ter beschikking stellen van 
moderatoren die het overleg in goede banen leiden 
en die nota nemen. 

» VERSLAGGEVING : Opstellen van het verslag. Als 
aanvrager aanvaardt u de eindverantwoordelijkheid  
om ervoor te zorgen dat het verslag voldoet aan de 
vereisten van het RIZIV wat TMF en EBM betreft. 

» BEHEER VAN HET AANVRAAGDOSSIER VOOR DE 
FINANCIELE TUSSENKOMST VOOR DE ORGANISATIE 
VAN EEN LOKAAL PROJECT BIJ HET RIZIV : Als het 
gekozen thema in aanmerking komt voor een 
‘Kwaliteitsbevorderend programma’ volgens het 
RIZIV, kan een financiële vergoeding worden 
aangevraagd tot € 2.500. Hiervoor moet worden 
voldaan aan volgende voorwaarden:  

 Het thema van het overleg moet een gevalideerd 
onderwerp zijn binnen het kader van de 
‘Kwaliteitsbevorderende programma’s’ en moet 
behandeld worden met het didactisch materiaal 
dat via de website van het RIZIV ter beschikking 
wordt gesteld. U kunt deze thema’s hiernaast 
herkennen aan de markering**.  

 De aanvrager moet een team zijn bestaande uit 
een (huis)arts en een apotheker.  

 Er mag geen derde partij die (al dan niet direct) 
verbonden is met de farmaceutische industrie 
betrokken zijn bij het project. 

 Zowel een verslag van de bijeenkomst, als een 
evaluatieverslag (bekomen na bevraging en/of na 
kwantitatieve dataverzameling via FarmaNet) dat 
een effect toont van de gemaakte afspraken en 
aanbevelingen, dienen te worden voorgelegd aan 
het RIZIV. 

Zie de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst  
voor meer praktische details 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE ORGANISATIE VAN 
EEN LOKAAL MFO PROJECT GENIETEND VAN EEN FINANCIELE 

ONDERSTEUNING VAN HET RIZIV  
1 | CONTACTGEGEVENS VAN DE AANVRAGERS 

  Arts Apotheker  

Naam en 
voornaam 

    

Adres 
  
  

  
  

E-mail     

Telefoonnummer     

2 | BESCHRIJVING VAN HET PROJECT  

Gewenste 
datum en uur 

  
 

Gekozen 
onderwerp 

  
  
  

3 | VERBINTENIS  

  Arts Apotheker  

Naam, datum, 
handtekening  

  
  
  

  
  
  
  

Dank u om ons dit document ingevuld en ondertekend door de arts en de apotheker op te sturen :  
per post UPB-AVB - Kolonelbourgstraat 127 - 1140 Brussel) en/of mail (info@upb-avb.be)  

De aanvragers wensen gebruik te maken van het partnerschap UPB-AVB en [RML-B/Huis voor Gezondheid] om een lokaal 
MFO-project te organiseren volgens de beschrijving in het bijgevoegde document. Het aanvraagdossier voor financiële steun 
zal verzonden worden naar het RIZIV op naam van de aanvragers van het project door het partnerschap UPB-AVB en [RML-
B/Huis voor Gezondheid].  
 
Een goedgekeurd lokaal project ontvangt een vergoeding tot € 2.500. Als de aanvraag wordt erkend, zal het RIZIV deze 
steun in schijven storten op rekeningnummer ………………………………………………………… van bovengenoemde arts / apotheker 
(schrappen wat niet past).  Deze zal hiervan een vooraf bepaalde forfait op basis van onderstaande verdeelsleutel doorsturen 
naar de rekening van UPB-AVB om de kosten van de organisatie en de coördinatie van het lokale project te dekken. U zult 
hiervan een betalingsbewijs ontvangen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rekeningnummer UPB-AVB : BE24 6451 6200  0038     |     Mededeling:  MFO + datum overleg 
 

RIZIV Herverdeling UPB-AVB 

€ 500 na aanvraag en administratieve goed-
keuring ervan 0% 

€ 500 na keuze voor moderator  
100%  

€ 750 na indiening en goedkeuring van het 
verslag van de vergadering 50% na goedkeuring verslag 

€ 750 na indiening van het evaluatieverslag 
dat een effect aantoont van de initieel gefor-
muleerde aanbevelingen 80% na goedkeuring verslag 

mailto:Info@upb-avb.be

